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Zij aan zij
De periode rond kerst is naast wat 
meer vrije tijd vaak ook een periode 
van bezinning. Ook binnen het CDA 
nemen we af en toe de tijd om 
(opnieuw) na te denken over de 
wijze waarop we uitvoering willen 
geven aan onze uitgangspunten. 
De start van deze discussie rondom 
het congres van november heeft al 
de nodige stof doen opwaaien. In 
ieder geval is het gesprek goed op 
gang gekomen. Laten we ook in 
Drenthe de komende tijd zij aan zij 
de gesprekken hierover voeren. 
Laten we zij aan zij ons in blijven 
zetten vanuit het CDA gedachte-
goed. Ik wens u allen een goede 
kerstperiode.

Van de voorzitter

Drenthe

De avond is geopend door Henk Jumelet, 
gedeputeerde, met een oud Chinees 
verhaal over de gebarsten kruik.

Na de opening heet Commissaris van 
de Koning Jetta Klijnsma ook alle 
mensen van harte welkom. Zij vertelt: 
“Het provinciehuis is van ons allemaal.” 
Ook geeft zij een toelichting op het 
werk van de provincie en het College 
van Gedeputeerde Staten. Zij vindt het 

De CDA-Statenfractie heeft dit keer de CDA-leden uitgenodigd om 

naar de Statenzaal in het provinciehuis te komen voor de Algemene 

Ledenvergadering van CDA Drenthe op 4 november jl.

plaatsing van windmolens in hun dorp. 
Eén familie is voor, één familie is tegen. 
Jan Seton pleit ervoor om de lokale 
burgers mee te nemen in de besluitvor-
ming, erken en herken hun belangen. 
Laat ze mee-participeren en  meedelen 
in opbrengsten.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte is 
Robert Kleine bij acclamatie herbe-
noemd als voorzitter voor een nieuwe 
periode. Ook is door de aanwezigen 
ingestemd met de begroting 2020.

Esther de Lange, Europarlementariër, 
speekt over het belang van lokale 
oplossingen voor wereldwijde proble-
men. Grote problemen als klimaat, 
veiligheid, economie en migratie 
worden in Europa besproken. Zij gaat 
uitgebreid in op de Brexit, en geeft een 
voorbeeld van een succesvol lokaal 
initiatief betreffende duurzaamheid: het 
dorp Wijnjewoude wil in 2025 het 
gehele dorp duurzaam hebben. Als 
derde punt noemt zij het meenemen 
van mensen in de besluitvorming en 
geeft hierbij als voorbeeld de demon-
stratie van staalarbeiders in Europa. Tot 
slot geeft zij het belang aan van omzien 
naar elkaar, samenwerking met 
betrekking tot migratie.

heel belangrijk dat de Drenten belang-
stelling tonen voor het provinciale werk. 

Vervolgens is het woord aan Jan Seton, 
burgemeester Borger – Odoorn, om 
een voorbeeld te geven over het thema 
van de avond: Glokalisering: “Proble-
men zijn wereldwijd, oplossingen 
beginnen lokaal”. Jan Seton vertelt het 
verhaal van twee fictieve families die 
geconfronteerd worden met de 

Zij aan zij (voor burgers, 
boeren en buitenlui)
CDA gaat voor burgers, boeren en 
buitenlui: zij aan zij! Dat zijn de 
woorden die fractievoorzitter Bart van 
Dekken tijdens de laatste algemene 
politieke beschouwingen (APB) op 
woensdag 13 november in het 
Provinciehuis van Drenthe gebruikt 
heeft. Door dit actuele rapport van het 
CDA te noemen is er ruimte gemaakt 
voor aandachtsgebieden die ook in 
2020 cruciaal zijn. Van Dekken wijst 
daarbij naar het grote belang van 
voorzieningen op het platteland, de 
positie van vrijwilligers en de bereik-
baarheid van Drenthe. Het CDA wil 
daarbij voortdurend investeren op 
bedrijvigheid. En de problemen die we 
zien rondom stikstof en PFAS, van 
maatwerk voor bouw en voor boeren 
en burgers krachtig aanpakken.         
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Bart van Dekken Gertjan Zuur

De Drentse fractie blijft bij die aanpak 
constructief en creatief samenwerken 
met de andere partijen. 

Ook de positie van het MKB doet er 
voor het CDA toe. Gertjan Zuur, 
financieel woordvoerder van de fractie,  
heeft juist dat onderwerp eerder al 
tijdens de begrotingbehandeling in een 
commissievergadering duidelijk onder 
de aandacht weten te brengen. Een 
pleidooi voor krachtige binnenstadfond-
sen waardoor middenstanders een 
winkel hebben om door te geven! 
Zuur’s eerdere vragen rondom de 
begroting zijn door GS helder beant-
woord. Het resultaat is dat in de 
Statenzaal de door het CDA mee-inge-
diende moties met meerderheid 
aangenomen zijn!  We kijken als CDA 
terug op goede inhoudelijke debatten.

Algemene Ledenvergadering
CDA Drenthe 4 november 2019

Op 27 november is een groep van 
48 Drentse CDA’ers op bezoek 
geweest bij het Europees Parlement 
in Straatsburg. We hebben 
gesproken met onze CDA Europar-
lementariërs en powervrouwen 
Annie Schreijer en Esther de Lange. 
Thema’s als klimaat, landbouw en 
handelsakkoorden kwamen ter 

sprake. Maar ook waarom juist de 
CDA uitgangspunten rentmeester-
schap en solidariteit van belang zijn 
in Europees verband. Goede 
gesprekken, maar ook tijd voor 
gezelligheid, want uiteraard werd 
ook de kerstmarkt in Straatsburg 
bezocht en maakten we een mooie 
bootreis door de stad. 

Reis naar Straatsburg 

Rutger Ploum komt 
kennismaken op de 
ALV van 23 maart
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Het lijkt alweer zo lang geleden dat er  
achter mijn naam geschreven is: PAS. 
Programma Aanpak Stikstof. Tegen-
woordig liefkozend bekend als Probleem 
Aanpak Stikstof. Dat de Raad van State 
de PAS naar de prullenbak heeft verwezen, 
ging als een schok door Nederland. 
Vergunningverlening kwam per direct tot 
stilstand, en daarmee het startschot voor 
een maatschappij brede discussie. Zoals 
het eerste rapport van de adviescommis-
sie Remkes zegt: ‘Niet alles kan’. 

Het is misschien wel voor het eerst dat 
we dit nu collectief ervaren. Dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. Of in 
ieder geval dat er veranderingen moeten 
komen. En dat het niet meer volstaat 
om naar een ander wijzen en de opgave 
daar vrolijk over de schutting te 
kieperen. Met heftige discussies tot 
gevolg. Straks rijden we allemaal 
maximaal 100 km/u, ook een kilometer-
vreter zoals ik. En ondanks mijn frisse 
tegenzin, is die collectiviteit volgens mij 
heel belangrijk als ‘Niet alles kan.’ 

Niet alles kan

Aan de slag met CDA-talenten
Talentenpool
In oktober is een interim HRM-com-
missie aan de slag gegaan met het 
samenstellen van een talentenlijst. 
Bedoeling van de talentenlijst, die 
voortdurend aangevuld wordt, is 
voortdurend te zorgen voor het vinden 
en binden van Drentse CDA’ers met 
talent, potentie en ambitie.  
Bij deze talenten zitten onze toekom-
stige tweede Kamerleden, statenle-
den, raadsleden, burgemeesters en 
wethouders enzovoort. En ook 
mensen die zich graag anders 
verdienstelijk willen maken voor het 
CDA hopen we met de talentenlijst in 
beeld te hebben. 
In december en januari gaat de 
HRM-commissie met CDA’ers die 
voorgedragen zijn als talent in gesprek.  

Door onder andere in kaart brengen 
wat de potentie en de ambitie is van 
deze CDA’ers kan er bepaald worden 
wat er nodig is om ze te ondersteunen 
bij het waarmaken van hun ambitie.

HRM-structuur Drenthe
Ook heeft de HRM-commissie afgespro-
ken de HRM-structuur voor Drenthe 
steviger neer te zetten met het invullen 
van de rollen: HRM-secretaris en Scout.  
Met de al bestaande rollen van voorzitter, 
burgemeestersscout en O&O-consulent 
is de HRM-commissie compleet.

Zelfselectiescan
Heeft u de zelfselectiescan al ingevuld? 
Deze test geeft u meer inzicht in uw 
motivatie en competenties. Zo kunt u 
zien welke rol of rollen binnen het CDA 
bij u passen. U vindt de zelfselectiescan 
op scan.cda.nl

Marie Hartmann
E: fm.hartmann1@gmail.com
T: 06 51 04 94 40

Na een klein en kort uitstapje  
naar Groningen als waarnemend 
burgemeester in Appingedam is 
Anno Wietze Hiemstra weer terug 
in de Drentse dreven en wel als 
burgemeester van de gemeente 
Aa en Hunze. Gefeliciteerd!

Hiemstra groeide op in Hoogeveen 
en ging naar de middelbare school 
in Emmen. Hij is beleidsmede-
werker geweest in Staphorst en 
heeft ook bij de provincie Overijs-
sel gewerkt. Maar binnen het CDA 
in Drenthe kennen we hem vooral  
als raadslid (2002-2010) en 
wethouder (2010-2017) van de 
gemeente Hoogeveen.

In 2013 is hij uitgeroepen tot 
‘Drents politicus van het jaar’. Met 
deze aanstelling in Aa en Hunze is 
Anno Wietze de vierde CDA-bur-
gemeester in Drenthe. We wensen 
hem en de gemeente Aa en Hunze 
veel succes!

De discussie over hoe dat eruit ziet, 
zo’n nieuwe balans, is natuurlijk ook in 
Drenthe losgebarsten. Wat betekent de 
PAS uitspraak voor de Drentse 
economie, natuur en platteland? De 
CDA fractie heeft zich direct, na het 
bekendmaken door het Interprovinciaal 
Overleg van de “beleidsregels stikstof”, 
ingezet om deze beleidsregels te 
bevriezen en wel om twee belangrijke 
redenen. 
Ten eerste zijn de provinciale agrarische 
beleidsregels nu strenger dan de 
landelijke. En dat staat haaks op ons 
Drentse coalitieakkoord waarin 
afgesproken is dat er geen extra regels 
bovenop de landelijke zullen worden 
gesteld. 
Maar bovenal: Een nieuwe balans 
zoeken doe je sámen. In gesprek met 
partijen in de samenleving. Zodat je ook 
weet waar de risico’s en oplossingen 
liggen, en je daar een gefundeerde 
afweging over kunt maken. Makkelijk zal 
dat niet zijn. Want niet alles kan.

CDA-burgemeester 
voor Aa en Hunze

Eline Vedder bij het 
boerenprotest

Oproep: kent u CDA’ers 
waarvan u vindt dat ze hét 
talent van de toekomst zijn, 
geef ze aan ons door!

De CDA-senioren Drenthe hebben 
sinds november een nieuwe 
voorzitter: Klaas Neutel.

De CDA-senioren Drenthe is een platform 
van 20 Drentse CDA-senioren. 
Vijf keer per jaar komen zij op maandag-
middag bij elkaar in Westerbork om met 
elkaar te praten en hun mening en ideeën 
te geven over wat er onder hen leeft.
Zij streven naar een betere herkenbaar-
heid van het CDA voor ouderen in het  
te voeren beleid en in de vertegenwoor-
diging. Om dit te bereiken overleggen  
zij met CDA-afdelingen, met CDA 
Tweede Kamerleden, ervaringsdes-
kundigen en eventueel ouderenbonden. 
Zij hebben zitting in het Provinciaal 
Bestuur en zij vaardigen een provinciale 
vertegenwoordiger af naar het landelijk 
orgaan van de CDA Senioren.
Doel is gevraagd en ongevraagd het 
CDA (partij en fracties) op alle niveaus 
te adviseren over alle, voor senioren 
belangrijke zaken en alle overige zaken 
waaraan senioren, op grond van hun 
levenservaring dan wel deskundigheid, 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving.
Tevens vervullen zij een informatie-
functie ten opzichte van de Landelijke 
Organisatie van het CDA, in de 
Provinciale afdelingen en in de lokale 
afdelingen. De CDA-senioren moeten 
een plaats hebben in de vertegen-
woordigende organen.
Senioren moeten zich thuis voelen en 
gehoord worden binnen het CDA.

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de Drentse 
CDA-senioren: Klaas Neutel, tel. 
0612448015, mail: klaas@famneutel.nl

CDA-senioren 
Drenthe

Op weg naar een open netwerkpartij
Overal in het land hebben CDA’ers de 
afgelopen maanden meegedacht en 
-gepraat over de vernieuwing van hun 
partij. Dit heeft geleid tot vijf deelpro-
jecten die de komende jaren verder 
worden uitgewerkt in concrete acties 
en maatregelen. Samengevat hebben 
ze de ambitie om van het CDA een 
open netwerkpartij te maken, die 
voortdurend in ontwikkeling is. 
Het partijbestuur wil zo gelijke tred 
houden met de snelle maatschappe-
lijke veranderingen. Het CDA is dan 
ook nooit af, maar blijft wel vasthouden 
aan haar streven naar een solidaire 
samenleving waarin mensen niet 
tegenover elkaar staan, maar zij aan zij, 
zo hebben de leden recent op het 
landelijk congres in Utrecht besloten.  

De concrete vernieuwingsmaatregelen 
moeten de komende twee á drie jaar 

gestalte krijgen binnen vijf deelprojec-
ten. De projectleiders roepen leden op 
om actief mee te doen. Ze kunnen zich 
aanmelden via de website: 
www.cda.nl/partijvernieuwing.
Het gaat om de volgende deelprojecten: 
1.  Netwerken in actie: één van de 

ambities is de lokale afdelingen om 
te vormen tot netwerken en meer 
focus te leggen op het debat, ook in 
digitale vorm; 

2. Communicatie; 
3.  Personeels- en vrijwilligersmanage-

ment: een van de ideeën is integrale 
scouting en een CDA-academie op 
te zetten; 

4.  Organisatieontwikkeling, o.a. gericht 
op een hechtere samenwerking met 
het maatschappelijk middenveld; en 

5.  Financiën: er moet onder meer een 
financieringsmodel voor de lokale 
netwerken komen.


